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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1   Deskripsi Subjek  

a. Jumlah subjek berdasarkan jenis kelamin  

 

 

 

Jumlah subjek dalam penelitian ini sebanyak 19 anak, jumlah subjek 

berdasarkan jenis kelamin pada kelompok A TK Pertiwi Purworejo I Kec. 

Bae Kab. Kudus 10 anak perempuan  dan 9 anak laki-laki. 

4.2    Deskripsi Pra Siklus  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas 

kelompok A TK Pertiwi Purworejo I Kec. Bae Kab. Kudus menunjukkan 

bahwa kemampuan visual spasial anak untuk mengenal bentuk masih 

rendah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan guru, guru menyatakan 

sebagaian besar anak ketika diajak belajar mengenal bentuk, anak merasa 

bosan dengan media pembelajaran yang digunakan. Kegiatan yang selama 

ini dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan visual spasial 

anak dalam mengenal bentuk di kelompok A TK Pertiwi Purworejo I Kec. 

Bae Kab. Kudus yaitu melalui pemberian tugas seperti menarik garis yang 

sesuai dengan bentuknya dan menggunakan media balok. Dalam 

Jenis Kelamin F % 

P 10 53% 

L 9 47% 

Jumlah 19 100% 



38 
 

mengerjakan tugas yang diberikan anak duduk diam dikursi dengan sangat 

tertib. Guru memberikan tugas menarik garis yang sesuai dengan 

bentuknya, anak mengerjakan tugas dari guru tanpa mengenal bentuk-

bentuk seperti lingkaran, persegi, persegi panjang dan segitiga yang 

ditariknya. Kegiatan mengenal bentuk untuk meningkatkan kemampuan 

visual spasial anak belum memenuhi pencapaian yang maksimal karena 

guru belum menemukan cara yang tepat untuk meningkatkan kemampuan 

visual spasial anak dalam mengenal bentuk yang sesuai dengan kebutuhan 

dan perkembangan anak.  

Pada observasi dalam kegiatan mengenal bentuk dengan metode 

pemberian tugas atau menarik garis yang sesuai dengan bentuknya, dari 19 

anak terdapat 11 anak yang belum dapat mengenal bentuk, mengenal dan 

mengurutkan ukuran, dan membuat bentuk baru dari bentuk lingkaran, 

persegi, persegi panjang, dan segitiga. Dari 19 anak dikelas, hanya 8 anak 

yang bisa mengenal bentuk, mengenal dan mengurutkan ukuran, dan 

membuat bentuk baru dari bentuk- bentuk tersebut. Maka dapat di 

identifikasi permasalahan di kelompok A TK Pertiwi Purworejo I Kec. 

Bae Kab. Kudus yaitu kegiatan pembelajaran mengenal bentuk sebagian 

anak masih kurang. Adapun kondisi awal yang diperoleh melalui observasi 

Pra Siklus dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  
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Tabel. 4.1 Distribusi Kemampuan Visual Spasial Anak untuk Mengenal 

Bentuk Pra Siklus Kelompok A TK Pertiwi Purworejo I Kec. Bae Kab. 

Kudus 

No  Kategori  Jumlah Anak  Presentase 

1 Baik (B) 3 16% 

2 Cukup (C) 5 26% 

3 Kurang (K) 11 58% 

Jumlah  19 100% 

 

Grafik 4.1 Kemampuan Visual Spasial Anak untuk Mengenal Bentuk Pra 

Siklus kelompok A TK Pertiwi Purworejo I Kec. Bae Kab. Kudus 

 

  Berdasarkan prosentase hasil belajar pra siklus dapat dilihat dari 

grafik diatas bahwa dari 19 anak yang menjadi subjek penelitian pada 

kemampuan visual spasial anak dalam mengenal bentuk (Lingkaran, 

persegi, persegi panjang, dan segitiga) terdapat 3 anak (16%) yang masuk 

kategori baik, 5 anak (26%) yang masuk kategori cukup, dan 11 anak 

(58%) yang masuk kategori kurang. Data yang diperoleh ini akan 

dijadikan peneliti sebagai bahan pertimbangan membuat perencanaan 

16%

26%

58%

BAIK CUKUP KURANG

PRA SIKLUS

PRA SIKLUS
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penelitian agar dapat meningkatkan pembelajaran mengenal bentuk untuk 

meningkatkan kemampuan visual spasial anak kelompok A TK Pertiwi 

Purworejo I Kec. Bae Kab. Kudus melalui media papan geometri dari 

flanel. 

4.3 Siklus I  

4.3.1 Tahap Perencanaan  

Tahap perencanaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan Rencana Kegiatan Harian (RKH)  

b. Menyiapkan media pembelajaran berupa papan geometri dari 

flanel  

c. Menentukan materi dan tema pembelajaran  

d. Menyiapkan lembar observasi tentang kegiatan mengenal 

bentuk  

4.3.2  Tahap Pelaksanaan  

  Tahap pelaksanaan merupakan implementasi kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan Rencana Kegiatan Harian (RKH) yang telah 

dibuat ditahap perencanaan oleh peneliti dengan dibantu guru kelas dan 

satu asisten. Tahap pelaksanaan pada Siklus I ini terdiri dari 3 pertemuan.  

4.3.3 Pelaksanaan Siklus I  

 a. Pertemuan Pertama  

  Pertemuan pertama dilaksanaakan pada hari Senin, 13 April 2015. 

Sesuai dengan RKH yang telah dibuat pada tahap perencanaan penelitian. 
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a) Kegiatan Awal  

 Pelaksanaan kegiatan awal upacara bendera selanjutnya 

untuk memulai proses pembelajaran, peneliti mengucapkan 

salam, berdoa, dan bernyanyi. Setelah itu, peneliti melakukan 

presensi, menanyakan keadaan anak didik dan dilanjutkan 

kegiatan fisik motorik yaitu dengan kegiatan berlari sambil 

membawa bola. Kemudian melakukan apersepsi berupa tanya 

jawab tentang alam semesta beserta fungsinya. Peneliti 

memperlihatkan benda dan anak menyebutkan nama benda 

tersebut. 

b) Kegiatan Inti  

 Pada kegiatan inti guru menjelaskan tentang kegiatan yang 

akan dilakukan hari ini, pada hari pertama kegiatan dilakukan 

dengan guru menggambarkan dan menjelaskan bentuk-bentuk 

geometri beserta ukurannya (Lingkaran, persegi, persegi 

panjang, dan segitiga) yang ada dipapan tulis, lalu guru 

mengambil salah satu bentuk dari kepingan geometri dan 

kemudian meminta anak menyebutkan bentuk yang telah 

ditunjukkan oleh guru tersebut dan anak menjawabnya 

kemudian guru menempelnya pada papan geometri dari flanel. 

Selanjutnya guru menunjuk anak satu persatu untuk 

menyebutkan bentuk yang ditunjuk oleh guru dengan berbeda-

beda bentuk dan ukurannya. 
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 Setelah anak-anak belajar menyebutkan dan mengenal 

bentuk serta ukurannya, guru mengajak anak untuk bermain 

bersama. Permainan ini anak-anak dijadikan dua kelompok, 

kemudian guru membagi berbagai bentuk sesuai dengan jumlah 

yang sama, setelah itu guru meminta anak berlomba 

menempelkan kepingan geometri di papan geometri sesuai 

dengan bentuk dan ukuran yang disebutkan oleh guru. 

c) Kegiatan Akhir  

 Guru melakukan evaluasi dengan tanya jawab tentang 

materi yang sudah dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat keberhasilan yang dicapai oleh guru dalam 

penyampaian materi pada anak, kemudian berdoa pulang. 

 Hasil observasi setelah proses pembelajaran siklus I 

pertemuan pertama anak-anak masih banyak yang asik bermain 

dan berbicara dengan temannya, sehingga proses pembelajaran 

masih tidak berjalan dengan baik. Guru masih mengalami 

kesusahan dalam menguasai kelas. 

 b. Pertemuan Kedua 

  Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Selasa, 14 April 2015. 

Sesuai dengan RKH yang telah dibuat pada tahap perencanaan penelitian. 

Adapun kegiatan pembelajaran sebagai berikut:  
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a) Kegiatan Awal  

  Pembelajaran dimulai dengan berbaris dan mengucapkan 

salam, berdoa, dan bernyanyi. Setelah itu peneliti melakukan 

presensi, menanyakan keadaan anak didik. Kemudian guru 

meminta anak melompat keberbagai arah dengan 2 kaki dan 

dilanjutkan melakukan apersepsi.  

b) Kegiatan Inti  

 Guru menjelaskan tentang gambar-gambar benda langit dan 

sesuai dengan bentuk salah satunya gambar matahari dan 

bintang, misalnya matahari berbentuk lingkaran dan bintang 

berbentuk dua segitiga yang digabung. Kemudian guru 

memberi penjelasan dan memberi contoh  kegiatan yang akan 

dilakukan hari ini yaitu mengelompokkan bentuk sesuai dengan 

gambar benda langit matahari dan bintang. Selanjutnya guru 

mencampurkan semua bentuk kemudian guru meminta anak 

maju kedepan untuk memilah-milah bentuk dan 

mengelompokkannya sesuai dengan gambar matahari atau 

bintang yang anak dapatkan dan ditempelkan pada papan 

geometri dari flanel. 

 Setelah anak-anak belajar mengelompokkan bentuk-bentuk 

yang sesuai dengan benda langit guru meminta anak untuk 

mengurutkan bentuk sesuai dengan ukurannya dari terkecil 

hingga terbesar di papan geometri dari flanel. 



44 
 

c) Kegiatan Akhir 

 Guru melakukan evaluasi dengan tanya jawab tentang 

materi yang sudah dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat keberhasilan yang dicapai oleh guru dalam 

penyampaian materi pada anak, kemudian berdoa pulang. 

 Hasil observasi setelah proses pembelajaran siklus I 

pertemuan kedua anak-anak sudah bisa mengikuti 

pembelajaran dengan baik, banyak anak-anak yang antusias 

mengikuti kegiatan pembelajaran mengenal bentuk. 

 c. Pertemuan Ketiga 

 Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Rabu, 15 April 2015. 

Sesuai dengan RKH yang telah dibuat pada tahap perencanaan penelitian. 

Adapun kegiatan pembelajaran sebagai berikut: 

a) Kegiatan Awal  

 Pembelajaran dimulai dengan berbaris dan mengucapkan 

salam, berdoa, dan bernyanyi. Setelah itu peneliti melakukan 

presensi, menanyakan keadaan anak didik, kemudian meminta 

anak memutar dan mengayunkan lengan sesuai dengan aba-aba 

guru, dan dilanjutkan apersepsi. 

b) Kegiatan Inti  

 Pada kegiatan inti ini guru menjelaskan tentang kegiatan 

yang akan dilakukan hari ini, pada hari ketiga ini kegiatan yang 



45 
 

dilakukan yaitu guru memperkenalkan kembali bentuk-bentuk 

berserta ukurannya yang telah diajarkan dihari sebelumnya. 

Kemudian guru meminta anak menempelkan bentuk-bentuk 

sesuai dengan perintah guru dipapan geometri dari flanel 

kemudian anak juga mengurutkan bentuk-bentuk tersebut dari 

yang terkecil hingga terbesar sampai setiap anak mendapat 

giliran untuk menempelkan dan mengurutkan bentuk berserta 

ukurannya. 

c) Kegiatan Akhir 

 Guru melakukan evaluasi dengan tanya jawab tentang 

materi yang sudah dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh guru dalam 

penyampaian materi pada anak, kemudian, berdoa pulang. 

 Hasil observasi setelah proses pembelajaran siklus I 

pertemuan ketiga anak-anak sudah bisa mengikuti 

pembelajaran dengan baik, anak-anak sudah bisa mengenal dan 

menyebutkan bentuk beserta ukurannya walaupun hanya 

sebagian anak saja, untuk kegiatan mengurutkan ukuran bentuk 

anak-anak masih kesusahan saat mengurutkan bentuk dari yang 

terkecil hingga terbesar. 
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Tabel. 4.2 Distribusi Kemampuan Visual Spasial Anak Untuk Mengenal 

Bentuk Siklus I Kelompok A TK Pertiwi Purworejo I Kec. Bae Kab. Kudus 

Penilaian 

Kemampuan 

Visual Spasial  

Pertemuan I  Pertemuan II Pertemuan III 

Jumlah 

Anak  

% Jumlah 

Anak  

% Jumlah 

Anak  

% 

Baik (B) 

Skor (7, 8, 9) 

3 16% 5 26% 10 53% 

Cukup (C) 

Skor (5, 6) 

7 37% 6 32% 4 21% 

Kurang (K) 

Skor (3, 4) 

9 47% 8 42% 5 26% 

   

  Berdasarkan tabel diatas pada siklus I pertemuan pertama diperoleh 

data sebesar 16% kategori Baik dengan jumlah anak sebnayak 3 anak, 

kriteria Cukup sebesar 37% dengan jumlah anak sebanyak 7 anak dan 

kriteria 47% pada kriteria Kurang dengan jumlah anak sebanyak 9 anak. 

Pada siklus I pertemuan kedua diperoleh data sebesar 26% kategori Baik 

dengan jumlah anak sebanyak 5 anak, kriteria Cukup sebesar 32% dengan 

jumlah anak sebanyak 6 anak dan kriteria 42% pada kriteria Kurang dengan 

jumlah anak sebanyak 8. Pada siklus I pertemuan ketiga diperoleh data 

sebesar 53% kriteria Baik dengan jumlah anak sebanyak 10 anak, kriteria 

Cukup sebesar 21% dengan jumlah anak sebanyak 4 anak, dan sebesar 26% 

pada kriteria Kurang dengan jumlah anak sebanyak 5 anak. Dilihat dari data 

data tersebut, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan Siklusi I menjadi 

acuan untuk melaksanakan Siklus II. Hal- hal yang masih kurang dalam 

Siklus I akan diperbaiki pada Siklus II.  
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Grafik 4.2 Kemampuan Visual Spasial Anak untuk Mengenal Bentuk Siklus 

I Kelompok A TK Pertiwi Purworejo I Kec. Bae Kab. Kudus 

 

  Grafik diatas menggambarkan hasil kegiatan pembelajaran 

mengenal bentuk pada anak Siklus I. Warna biru menunjukkan kriteria 

Baik dengan hasil prosentase 16% pada pertemuan I, 26% pada pertemuan 

2, dan 53% pada pertemuan 3. Sedangkan warna merah menunjukkan 

kriteria Cukup dengan hasil prosentase 37% pada pertemuan I, 32% pada 

pertemuan 2, 21% pada pertemuan 3. Selanjutnya pada warna hijau 

menunjukkan kriteria Kurang dengan hasil prosentase 47% pada pertemuan 

I, 42% pada pertemuan 2, 26% pada pertemuan 3.  

4.3.4 Refleksi 

  Dari kegiatan pembelajaran Siklus I yang telah dilaksanakan selama 

3 pertemuan, anak belum dapat mengenal bentuk dengan benar. Pada siklus 

I pertemuan ketiga belum mampu mencapai target indikator keberhasilan 

yang ditentukan sebelumnya yaitu sebesar 80%. Capaian pada siklus 

pertama pertemuan ketiga sebesar 53% untuk kriteria Baik, 21% untuk 

kriteria Cukup dan 26% untuk kriteria Kurang. Untuk itu diperlukan 

16%

26%

53%

37%
32%

21%

47%
42%

26%

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III

Baik Cukup Kurang 
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perbaikan pada siklus kedua supaya dapat memenuhi target indikator 

keberhasilan sebesar 80%. Dalam siklus I ada beberapa kendala yang 

muncul saat melaksanakan kegiatan pembelajaran Siklus I, diantaranya 

adalah :  

1) Sebagian besar anak masih belum bisa membedakan bentuk 

persegi dan persegi panjang. 

2) Masih ada anak yang masih belum bisa mengurutkan ukuran dari 

yang terkecil hingga terbesar. 

3) Masih ada anak-anak yang melihat hasil anak lain dalam 

membuat bentuk baru dari bentuk-bentuk tersebut 

Melihat ada beberapa kendala yang dialami dalam siklus I peneliti 

dan guru mendiskusikan solusi untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus 

II. Solusi yang disusun adalah memberikan reward berupa stiker bergambar 

untuk anak yang mengikuti kegiatan dalam bermain papan geometri dari 

flanel. Tujuannya adalah agar anak lebih termotivasi untuk melakukan 

kegiatan bermain papan geometri dari flanel dalam meningkatkan 

kemampuan visual spasial anak untuk mengenal bentuk.  

4.4 Tahap Perencanaan Perbaikkan 

 Tahap perencanaan perbaikan digunakan oleh peneliti dan guru 

setelah melalui tahap refleksi. Perbaikan yang dilakukan adalah merevisi 

kesalahan dan kekurangan menjadi hambatan dalam siklus sebelumnya 
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untuk dasar menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang lebih baik 

pada siklus selanjutnya. 

  Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perbaikan perencanaan ini 

mulai dengan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada proses pembelajaran siklus II dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Menyusun RKH yang disesuaikan dengan indikator dan tema/sub 

tema. 

b. Menyiapkan alat dan bahan ajar yang sesuai dengan materi 

proses belajar 

c. Mempersiapkan reward berupa stiker bergambar untuk anak 

yang bisa termotivasi dengan kegiatan bermain papan geometri 

dari flanel. 

4.5 Siklus II 

4.5.1 Tahap Perencanaan 

 Tahap perencanaan dalam penelitian inti adalah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan Rencana Kegiatan Harian (RKH)  

b. Menyiapkan media pembelajaran berupa papan geometri dari 

flanel  

c. Menentukan materi dan tema pembelajaran  

d. Menyiapkan lembar observasi tentang kegiatan mengenal bentuk  
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4.5.2 Tahap Pelaksanaan 

 Tahap pelaksanaan merupakan implementasi kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan Rencana Kegiatan Harian (RKH) yang 

telah dibuat ditahap perencanaan oleh peneliti dengan dibantu guru 

kelas dan satu asisten. Tahap pelaksanaan pada Siklus II ini terdiri 

dari 3 pertemuan.  

4.5.3 Pelaksanaan Siklus II  

 a. Pertemuan Pertama 

   Pertemuan pertama dilaksanaakan pada hari Senin, 20 April 2015. 

Sesuai dengan RKH yang telah dibuat pada tahap perencanaan penelitian. 

a) Kegiatan Awal  

 Pelaksanaan kegiatan awal upacara bendera selanjutnya 

untuk memulai proses pembelajaran, peneliti mengucapkan 

salam, berdoa, dan bernyanyi. Setelah itu, peneliti melakukan 

presensi, menanyakan keadaan anak didik dan dilanjutkan 

kegiatan fisik motorik yaitu dengan melakukan senam fantasi. 

Kemudian melakukan apersepsi berupa tanya jawab tentang 

alam semesta beserta fungsinya. Peneliti memperlihatkan 

benda dan anak menyebutkan nama benda tersebut. 

b) Kegiatan Inti  

 Pertemuan pertama siklusi II guru meminta anak membuat 

lingkaran kemudian guru menjelaskan kegiatan yang akan 
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dilakukan pada hari ini, yaitu adalah lomba mengelompokkan 

bentuk dan lomba mengurutkan ukuran bentuk. Sebelumnya 

guru telah mencampurkan semua bentuk menjadi satu, setelah 

itu anak dibagi dalam 2 barisan dan kemudian berlomba 

menempel bentuk dipapan geometri dari flanel sesuai dengan 

perintah guru. Setelah kegiatan berlomba menempel bentuk 

dipapan geometri dari flanel anak berlomba mengurutkan 

bentuk sesuai dengan ukurannya dari yang terkecil hingga 

terbesar dan menempelnya pada papan geometri dari flanel. 

c) Kegiatan Akhir  

 Guru melakukan evaluasi dengan tanya jawab tentang 

materi yang telah dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat keberhasilan yang akan dicapai oleh guru dalam 

penyampaian materi pada anak, kemudian berdoa pulang. 

 Hasil observasi setelah proses pembelajaran siklus II 

pertemuan pertama anak-anak sangat senang dan antusias 

mengikuti kegiatan pembelajaran mengenal bentuk untuk 

meningkatkan kemampuan visual spasial anak. 

b. Pertemuan Kedua 

  Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Selasa, 21 April 2015. 

Sesuai dengan RKH yang telah dibuat pada tahap perencanaan penelitian. 
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a) Kegiatan Awal 

 Pelaksanaan kegiatan awal berbaris selanjutnya untuk 

memulai proses pembelajaran, peneliti mengucapkan salam, 

berdoa, dan bernyanyi. Setelah itu, peneliti melakukan presensi, 

menanyakan keadaan anak didik dan dilanjutkan kegiatan fisik 

motorik yaitu dengan memanjat, bergelantungan dan berayun. 

Kemudian melakukan apersepsi berupa tanya jawab tentang alam 

semesta beserta fungsinya. Peneliti memperlihatkan benda dan 

anak menyebutkan nama benda tersebut. 

b) Kegiatan Inti  

 Guru meminta anak-anak duduk melingkar. Sebelum 

memulai pembelajaran guru mengajak anak untuk menirukan 

gerakan-gerakan yang membuat bentuk-bentuk seperti lingkaran, 

persegi, persegi panjang, dan segitiga dengan tangannya. Setelah 

itu guru meminta anak maju kedepan dan mengambil bentuk 

yang ada didalam kardus dengan mata tertutup, kemudian anak 

meraba bentuk yang anak ambil dan menyebutkan bentuk 

tersebut, setelah disebutkan anak diminta menempelkan dipapan 

geometri dari flanel. Selanjutnya, ketika semua bentuk sudah 

tertempel di papan geometri dari flanel guru meminta anak saling 

memasangkan bentuk-bentuk yang sama dan sesuai dengan 

ukurannya. 
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 Guru meminta anak membuat bentuk-bentuk baru 

menggunakan bentuk-bentuk seperti lingkaran, persegi, persegi 

panjang, dan segitiga untuk membentuk bentuk baru. Kegiatan 

ini dilakukan secara bergantian sampai semua anak mendapat 

giliran. 

c) Kegiatan Akhir  

 Guru melakukan evaluasi dengan tanya jawab tentang 

meteri yang telah dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat keberhasilan yang akan dicapai oleh guru dalam 

penyampaian materi pada anak, kemudian berdoa pulang. 

 Hasil observasi setelah proses pembelajaran siklus II 

pertemuan kedua anak-anak sangat senang dan antusias 

mengikuti kegiatan pembelajaran mengenal bentuk 

menggunakan media papan geometri dari flanel. Sebagian besar 

anak sudah bisa mengenal bentuk, mengenal dan mengurutkan 

ukuran, dan membuat bentuk- bentuk baru dari bentuk tersebut. 

c. Pertemuan Ketiga  

   Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Rabu, 23April 2015. 

Sesuai dengan RKH yang telah dibuat pada tahap perencanaan 

penelitian. 

a) Kegiatan Awal  

 Pelaksanaan kegiatan awal berbaris selanjutnya untuk 

memulai proses pembelajaran, peneliti mengucapkan salam, 
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berdoa, dan bernyanyi. Setelah itu, peneliti melakukan presensi, 

menanyakan keadaan anak didik dan dilanjutkan kegiatan fisik 

motorik yaitu dengan meloncat dari ketinggian 30 cm. Kemudian 

melakukan apersepsi berupa tanya jawab tentang alam semesta 

beserta fungsinya. Peneliti memperlihatkan benda dan anak 

menyebutkan nama benda tersebut. 

b) Kegiatan Inti 

 Guru menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan 

pada hari ini yaitu membuat bentuk baru dari kepingan geometri 

sebelumnya guru memberi contoh terlebih dahulu, kemudian 

anak dibagikan papan geometri dari flanel dan kepingan-

kepingan geometri bentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, 

dan segitiga. Selanjutnya, anak diminta membuat bentuk baru 

menggunakan media tersebut dengan sendiri dan anak tidak 

batasi untuk membuat bentuk apapun dari media papan geometri 

dari flanel dan kepingan-kepingan geometri tersebut, dan anak-

anak diminta bergiliran untuk memainkannya.  

c) Kegiatan Akhir  

 Guru melakukan evaluasi dengan tanya jawab tentang 

meteri yang telah dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat keberhasilan yang akan dicapai oleh guru dalam 

penyampaian materi pada anak, kemudian berdoa pulang. 
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 Hasil observasi setelah proses pembelajaran siklus II 

pertemuan kedua anak-anak sangat senang dan aktif dalam 

menjawab pertanyaan dari guru ketika ditanya tentang bentuk 

yang dibuat dan berapa bentuk yang dipakai. Dalam kegiatan 

pembelajaran mengenal bentuk, membedakan atau mengurutkan 

ukuran bentuk dan membuat bentuk baru dalam meningkatkan 

kemampuan visual spasial anak menjadi meningkat. 

Tabel. 4.3 Distribusi Kemampuan Visual Spasial Anak untuk Mengenal 

Bentuk Siklus II kelompok A di TK Pertiwi Purworejo I Kec. Bae Kab. 

Kudus  

 

Berdasarkan tabel diatas pada siklus II pertemuan I diperoleh data 

sebesar 63% pada kriteria Baik dengan jumlah anak sebanyak 12 anak. 

Kriteria Cukup sebesar 16% dengan jumlah anak sebanyak 3 anak, dan kriteria 

Kurang sebersar 21% dengan jumlah anak sebanyak 4 anak. Pada siklus II 

pertemuan 2 diperoleh data sebesar 74% pada kriteria Baik dengan jumlah 

anak sebanyak 14. Kriteria Cukup sebesar 21% dengan jumlah anak sebanyak 

4 anak, dan kriteria Kurang sebesar 5% dengan jumlah anak sebanyak 1 anak. 

Penilaian 

Kemampuan 

Visual 

Spasial 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

Jumlah 

Anak 

% Jumlah 

Anak 

% Jumlah 

Anak 

% 

Baik (B) 

Skor (7, 8, 9) 

12 63% 14 74% 17 89% 

Cukup (C) 

Skor (5, 6) 

3 16% 4 21% 2 11% 

Kurang (K) 

Skor (3, 4) 

4 21% 1 5% 0 0% 



56 
 

Pada siklus II pertemuan 3 diperoleh data sebesar 89% pada kriteri Baik 

dengan jumlah anak sebanyak 17 anak. Kriteria Cukup sebesar 11% dengan 

jumlah anak sebanyak 2 anak, dan kriteria Kurang sebesar 0% dengan jumlah 

anak sebanyak 0 anak. 

Grafik 4.3 Kemampuan Visual Spasial Anak untuk Mengenal Bentuk Siklus 

II Kelompok A di TK Pertiwi Purworejo I Kec. Bae Kab. Kudus 

 

Grafik diatas menggambarkan hasil kegiatan pembelajaran 

mengenal bentuk pada anak Siklus II. Warna biru menunjukkan kriteria Baik 

dengan hasil presentase 63% pada pertemuan I, 74% pada pertemuan 2, dan 

89% pada pertemuan 3. Sedangkan warna merah menunjukkan kriteria 

Cukup dengan hasil presentase 16% pada pertemuan I, 21% pada pertemuan 

2, 11% pada pertemuan 3. Selanjutnya pada warna hijau menunjukkan 

kriteria Kurang dengan hasil persentase 21% pada pertemuan I, 5% pada 

pertemuan 2, 0% pada pertemuan 3.  

4.5.3 Refleksi  

 Menurut pengamatan observer anak-anak pada siklus II ini lebih 

antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran dikarenakan setiap anak 

63%
74%

89%

16%
21%

11%
21%

5%
0%

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III

Baik Cukup Kurang 
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mengikuti permainan dengan semangat dan yang berhasil mengerjakan tugas 

mengenal bentuk, mengenal dan mengurutkan ukuran dan membuat bentuk 

baru akan mendapatkan sebuah reward  berupa stiker bergambar. 

 Setelah dilaksanakan proses pembelajaran pada siklusi II kegiatan 

pembelajaran mengenal, membedakan, dan membuat bentuk baru dalam 

meningkatkan kemampuan visual spasial pada anak meningkat hal ini dapat 

dilihat dari siklus pertama pertemuan ketiga sebesar 53% untuk kriteria Baik, 

21% untuk kriteria Cukup, dan 26% untuk kriteria Kurang, siklus II 

pertemuan ke tiga hasilnya meningkat dengan capaian sebesar 89% untuk 

kriteria Baik, 11% untuk kriteria Cukup, dan 0% untuk kriteria Kurang, 

dengan capaian sebesar 89% pada siklus II pertemuan ke tiga maka peneliti 

tidak perlu dilanjutkan ke siklus selanjutnya, karena hasil dari siklus II 

pertemuan ketiga sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditentukan. 

4.6 Pembahasan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat dipaparkan bahwa kemampuan 

visual spasial anak untuk mengenal bentuk dapat ditingkatkan melalui 

kegiatan menggunakan media papan geometri dari flanel. Pada saat bermain 

dengan menggunakan media papan geometri dari flanel anak-anak sambil 

belajar mengenal bentuk berserta mengenal dan mengurutkan ukuran 

kemudian anak belajar membuat bentuk baru dari bentuk-bentuk tersebut. 

Kegiatan bermain menggunakan media papan geometri dari flanel dalam 

meningkatkan kemampuan visual spasial sangat baik untuk anak, karena 
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anak-anak diajak bermain sambil belajar jadi saat proses pembelajaran 

berlangsung anak tidak merasakan bosan.  

 Pada pelaksanaan tindakan siklus I, banyak anak yang belum dapat 

mengenal bentuk, mengenal dan mengurutkan ukuran, dan membuat bentuk 

baru, terkadang anak-anak bisa menyebutkan empat bentuk (lingkaran, 

persegi, persegi panjang, dan segitiga) beserta ukurannya tetapi anak belum 

dapat mengenal bentuk persegi maupun dalam ukuran kecil atau sedang. 

Anak-anak juga masih belum bisa membedakan antara bentuk persegi dan 

persegi panjang. Melihat hal ini, guru segera mengambil tindakan agar anak 

tidak terus-menerus melakukan kesalahan saat belajar mengenal bentuk atau 

membedakan ukuran. 

 Peran guru sangatlah penting dalam membantu meningkatkan 

kemampuan visual spasial anak untuk mengenal bentuk, mengenal dan 

mengurutkan ukuran, dan membuat bentuk baru dari bentuk-bentuk tersebut 

serta memberikan penguatan kepada anak berupa penghargaan baik dalam 

bentuk pujian ataupun pemberian reward  seperti stiker bergambar kepada 

anak. Pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam meningkatkan 

kemampuan visual spasial anak untuk mengenal bentuk melalui media papan 

geometri dari flanel kelompok A TK Pertiwi Purworejo I Kec. Bae Kab. 

Kudus, guru selalu memberikan motivasi kepada semua anak khususnya 

anak-anak yang belum dapat mengenal bentuk, membedakan ukuran, dan 

membuat bentuk baru dari bentuk-bentuk tersebut secara mandiri dengan baik 

dan benar. Pada siklus II anak-anak sudah menunjukkan peningkatan yang 
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baik dengan prosentase sebesar 89% pada pertemuan ketiga. Anak-anak 

sudah mampu dalam mengenal bentuk, mengenal dan mengurutkan ukuran, 

serta membuat bentuk baru dari bentuk-bentuk tersebut secara mandiri 

dengan baik dan benar. Hal ini terjadi setelah guru memberikan reward 

kepada anak yang mampu menyebutkan bentuk (lingkaran, persegi, persegi 

panjang, dan segitiga) secara benar serta mengenal dan mengurutkan ukuran 

dari terkecil hingga terbesar. 

 Kemampuan visual spasial untuk mengenal bentuk pada anak 

meningkat dengan kriteria Baik pada tindakan siklus II dengan prosentase 

sebesar 89% dari jumlah anak. Anak mampu dalam mengenal bentuk dengan 

baik, mengenal dan mengurutkan ukuran dengan benar dan membuat bentuk 

baru dari bentuk- bentuk tersebut secara mandiri. Namun, pada saat 

melakukan kegiatan pembelajaran mengenal bentuk serta mengenal dan 

mengurutkan ukuran masih ada anak yang saling berebut dalam menyebutkan 

dan mengurutkan bentuk ataupun ukuran, sehingga memicu keributan saat 

proses kegiatan pembelajaran. Guru mengambil langkah untuk 

mengkondisikan kegiatan lebih efektif dengan cara bertepuk tangan dan 

bernyanyi sebagai simbol bahwa anak-anak dapat terkendali dan 

berkonsentrasi.  

 Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, pada Siklus I 

pertemuan ketiga dengan prosentase sebesar 53%, Siklus II pertemuan ketiga 

meningkat dengan prosentase sebesar 89%. Kegiatan pembelajaran dalam 

meningkatkan kemampuan visual spasial anak untuk mengenal bentuk 
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melalui papan geometri dari flanel dapat meningkatkan kemampuan anak 

dalam mengenal bentuk, mengenal dan mengurutkan ukuran, dan membuat 

bentuk baru dari bentuk-bentuk tersebut. 

  Hasil penelitian ini mendukung dengan teori yang dikemukakan 

oleh Abdurrahim (dalam juli, 2014) yang menyatakan bahwa terdapat lima 

jenis kemampuan visual spasial, yaitu 1) Hubungan keruangan (spatial 

relation), menunujukkan persepsi tentang posisi berbagai objek dalam ruang. 

2) Diskriminasi visual (visual discrimination), menunjukkan pada 

kemampuan membedakan suatu objek dari objek yang lain. 3) Diskriminasi 

bentuk dan latar (figure-ground discrimination), menunjukkan pada 

kemampuan membedakan suatu objek dari latar belakang yang 

mengelilinginya. 4) Visual clouser, menunjuk pada kemampuan mengingat 

dan mengidentifikasi suatu objek tersebut tidak diperlihatkan secara 

keseluruhan. 5) Mengenal objek (object recognition), menunjukkan pada 

kemampuan mengenal sifat berbagai objek pada saat mereka memandang. 

Pengenalan tersebut mencangkup berbagai bentuk geometri, hewan, huruf, 

angka, kata dan sebagainya.  

 Dari lima jenis kemampuan visual spasial diatas hasil penelitian ini 

tergolong dalam jenis kemampuan visual spasial mengenal objek (object 

recognition), yang menunjukkan pada kemampuan anak dalam mengenal 

sifat bentuk dari anak dapat mengelompokkan bentuk atau membedakan 

bentuk maupun ukuran dari yang terkecil hingga terbesar dan anak dapat 

menggunakan bentuk tersebut untuk membuat bentuk-bentuk baru. 
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Sedangkan menurut Sujiono (2010) Kemampuan visual spasial pada anak 

dapat meningkat melalui media pembelajaran yang menarik seperti kegiatan 

mencoret-mencoret, menggambar atau melukis, membuat prakarya, 

membangun, mengatur atau merancang bentuk menjadi bentuk-bentuk baru. 

Apabila kemampuan visual spasial pada anak meningkat, anak suka 

melakukan permainan konstruktif, menonjol dalam mengenal benda, bentuk, 

ukuran, dan mereka lebih mudah belajar dengan memahami sesuatu lewat 

gambar.  

 Oleh karena itu, kelebihan media papan geometri dari flanel yaitu 

bersifat menyenangkan, dapat membantu dan meningkatkan daya imajinasi 

anak dan meningkatkan kemampuan kepekaan terhadap garis, bentuk, dan 

ruang secara akurat, membantu guru dalam mengembangkan permainan yang 

lebih kreatif dan lebih berorientasi pada proses sehingga membantu 

meningkatkan kemampuan visual spasial anak untuk mengenal bentuk dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran anak. 


